






- 

/ 

♦ 

9 

« 



.Yolikur orð 

UIIl 

JARÐEPLI, 
æíi þeirra, yrkingu og nytsemi, 

Og , 

fácinar varúðarreglur móli jarðcplasýki. 

Eptir 

A. C. IilJPliAnr. 

Mag;iiiis kríiiis^ou 

hefur íslenzkað. 

C'//!7 '/S,S S 
■*r í f»'c/stU 

- / • 
,% • • # I . + • , • þ , t. ‘ •••#•.•« . >4 

Beykjavíli 1850. 

Prentað í prentsmiðju lantlsins 

á kostnað E. Jónssonar. 



E 11 ii i li a 1 «1. 

). Eínkennislýsing jurtarinnar Solanum tuberosum, 

Liuneé. > ^ - * 

2. Alniennur inngangur. 

3. Skipting í snernni - ög síðgróin jarðepli. 

4. Lýsing kyngreina þeirra í flokkum þessum, sem í 
I 

Danmörku eru yrktar. 

5. Æíi jarðeplanna, 

a. Jarðvegur. 

b. Sáning jarðepla. 

c. Undirbiíningur jarðvegarins og plæging. 

d. Sáningartími. 

e. Áburður. 

f. Harfan. 

g. Útsáning jarðepla. 

b. Hreyking. 

i. J>roskunartími jarðeplannaog meðferð f)eirraúrþví. 

k. Hvernig geyma skal jarðepli á vetrum, svo þau 

skemmist ekki. 

I. Not jarðepla til manneldis og fyrir fóður handa 

peningi. 

m. Hversu miklu betra er að sjóða jarðepli í gufu 

en í vatni. 

n. Notjarðeplaí brauð, mjöl og til brennivínsgjörðar, 

o. Rjett not jarðepla fyrir fóður handa peningi. 

6. Algeng nöfn jarðepla í hjeruðum (Provindser) Dana- 

ríkis. 

Fáeinar varúðarreglur móti jarðeplasýki. 7. 



Jarðepli 1 (Solanum tnberosum, Lin.). 

Mótin á jurt þéssari eru margir hnöttóttir eðá 

aflangir, rauðir, gulir, hvítgulir eöa svartleitir 

hnúðar (kólfar), stórir og smáir, sem hanga á 

hénni á þráðmynduðum rótartaugum. Jurtar- 

leggurinn er beinn, limaður, rauödílóttur, horn- 

ÍiliÖaÖur (strendur), laufgaÖur, tveggja eÖa 

J^riggja fóta á hæÖ. Laufin standa á víxl á 

leggnum, og eru með tönnum, sem ekki eru 

jafnar til heggja randa. Smáblööin eru 5 eÖa 

7, nærri því kringlótt, eins og kubbuÖ aö fram- 

an, hærö; hin minnstu eru mjó niður viö legg- 

inn, hin stærstu eru ydd á ytri enda. Laufa- 

leggirnir liggja |)jett niöur með aöalleggnum. 

Blómaleggirnir eru jafnlangir laufunum; á þeim 

sitja 3 eöa 6 rauð, blá, bvít eða gulleit blóm. 

l) Á dönsku heitirjurt þessi Kartoffel. Vjer ætluni 

aft kalla hana jarðepli, |>ó fað sje raunar nafníð á rót 

hennar, en ei á jurtirini allri. 
1* 
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Duptbcrnarnir eru samgrónir, og’ ávöxturinn er 

tvíhöfftað ber með mörgum frjókornum. 

Jurtin á heiina í syðri hluta Vesturálfu, í 

Perú, en tímgast nú um alla Norðurálfu. 

Árið 1565 flutti mausalinn Hawkins hin 

fyrstii jarðepli til Norðurálfunnar; kom hann 

með |>au frá Ný - Granada, í syðri hluta Vest- 
* 

urálfu til Irlands. Tuttugu árum síðar kom 

hinn nafiifrægi Franz Drake með jarðepli frá 

Virginíu til Englands. Um 1590 urðu þau kunn 

á Italiu, en svo gekk útbreiðslu þeirra treg- 

lega, að árið 1616 voru þau lögð á borð Frakka 

konungs og liirðar hans, eins og einn hinn 

sjaldgæfasti matur. Um 1720 fluttust f>au til 

Jjóðverjalands, 1726 til Svíþjóðar og 1743 

varð einhver jþýðverji til að flytja þautilDan- 

merkur. 

Srnásaman hafa ræktun, loptslag og jarð- 

vegur fætt af sjer margar kyngreinir (Afarter) 

jurtar þessarar, sem ræturnar undan eru orðnar 

'svo algeng fæða fyrir menn og fóður handa 

peningi. Á Englandi, J>ar seni jurt þessi 

er nú yrkt með mestri alúð og athuga, eru 

kyngreinir jarðeplanna f>egar orðnar milli 60 

og 70 að tölu, og hver annari í einhverju frá- 

brugðin. En varla eru þær þó allar saman 

kyngreinir í raun og veru, sem aðgreina megi 

hverja frá annari, j)ví naumast mundu j)ær 

halda einkunnum sínum í hverjum jarðvegi, 



efta umlir hverju liiminbelti, sem vera skyldí, 

eða þegar opt væri búið að sá þeim út. Slíkar 

kyngreinir jarðepla, sem allt af halcla einkunn- 

um sínum, verða varla íleiri en 16 eða 18, og 

þær eru þó svo líkar hver annari, að það er 

torvelt að þekkja þær ætíð að. 

Kyngreinum jarðeplanna er skipt í snemm- 

og siðgróin jarbepli (Titlligmorlne og Silrlig- 

vmodne). 

Helztu kyngreinir flokkaþessara, sem inest 

eru yrktar í Danmörku, eru: 

A. Snemmgróin jarðepli. 

1. Stór, löng, gul jarðepli (S. tube- 

rosum (lavuni). 

Jííiii eru sljett utan, Iöng, nokkuð dígur í annan 

endann, en nærri hvöss í hinn. fílómin eru skjallahvít. 

J>au eru almennt yrkt í Danmörku, einkum þó á Jót- 

landi og mest á Alheiðinni. J>au blómgast í júnítn., em 

fullþroska í lok júlím. eða byrjun ágústin.; þeím er sáð 

út í marzm. eða fyrst í aprílin , 'eptir vcðráttunni. 

2. E ii s k j a r ð e p 1 i (S. tuberosum ant/licamini). 

Blómin eru fjólurauð. Rótarhnúðar þessarar kyngrein- 

ar eru hnöltóttari en hinnar fyr töldu, og nokkuð ílöt, 

og þykja bragðhetri en hin stóru, löngu, gulu jarðepli. 

I Danmörku eru þau helzt yrkt á Fjóni, en eru nú að 

verða algengari. gau eru fullþroska í júlímánaöar lok 

eða byrjun ágústm., þeiin er sáð út um sama leyli og 

binum fyr nefnilu. 



6 

3t Hvít, 'gul, sljétt jarðepli (S. tiibero- 

sum album). 

Rótarhnúðarnír eru suniir hnöttóttir, en sumir ílatir. 

Blóinin eru hvít. Kyngrein þessi er frjófsamari, en hvað 

hán cr bragðgóð, Yrkt er hún víðast hvar í Daninörku, 

en J>ó mest á Sjólandi og Amager. Ef veður leyíir, er 

henni sáð út í marzin,, eða {>á snemma í aprílm. Blómg- 

uð er hún í lok júním. og fullþroska í júlím, eða fyrst 

í ágústm. 

4. Svínamagar (x?. tuberosum magnum). 

Rótarhnúðarnir eru hýsna stórir og slær á J>á rauð- 

leituin blæ, f>eir eru allir dröfnóttir eða dílóttir og 

eru fullir af votu mjöli; {>eir eru {>ví óhollir peningi, 

ef honum er geíið of mikið af {>eiin. Blöðin eru dökk- 

græn, gljáandi og dálítið hrukkótt. J>ej,n er sáð út um 

sárna leyti og hinni næst á undan töldu kyngrein, og 

eru mjög írjófsamir. 5essi kyngrein er alstaðar yrkt í 

Danmörku, og höfð fyrir fóður handa peningi, en þó 

eru hin rauðu jarðepli í meira aflialdí. 

B. fcnðgróin jarðei>li. 

1. Rauðjarðepli (Stuberosum rubrum). 

J>essi kyngrein er mjög frjófsöm og einkar gott fóð- 

ur handa peningi. J>egar hin rauðu jarðepli spretla 

af fræi, þá er rótin rauð hæði að utan og innan, enþeg- 

ar þau síðan spretta af rótarhnúðunum, þá fer rauði lit- 

urinn ínnan í þeim smátt og smátt af. Blómin eru ýmist 

hvit cða rauð. 5enu er ut 1 l°k aprílm. eða fyrst 

í maím., en ekki seinna; fullþroska eru þau í októhenn. 

Rauðu jarðeplin eru helzt yrkt á stórhúum Dana. 



2. írsk jarðepli (S. tuberosum lonyum- 

albiirh). 

Blöðin eru dökkgræn og sljett, blómin smá og hvít. 

Kyngrein þessi er frjófsöm og bragðgóð. Henni er sáð 

út í aprílm., og er fullþroska í októberm. eða fyrst í 

nóvembcrm. fiún cr almennt yrkt í Danmörku, en þó 

einkum á Amager. 

3. Stórjarðepli, livít, rauðdröfnótt (S. 

tuberosum maculatum). (Howards jarðepli). 

Jurtarleggurinn er sterkur mjög; blómin eru lyrst 

rauð, en verða síðan dröfnótt. Að innan eru rótarbuúð- 

arnir með rauðum dílum eða blettum. J>essi kyngrein 

jarðepla er frjófsö.in mjög og hið ágætasta fóður handa 

peningi. Henni er sáð út í aprílm., og er fullþroska 

í októberm. Ilún er í Danmörku mest yrkt í hertoga- 

dæmunum. 

4. Kastaníujarðepli (S. tiiberosum casta- 

num). 

Kastaníujarðepli eru smæst allra jarðepla, og undir 

cins bragðbezt allra þeirra. Jurtarleggur og blöð eru 

mjórri og smágjörfari og liturinn Ijósgrænni en á hinuln 

kyngrernunum. Blómið er_ lítið og himinbláttá lit. Rót- 

arhnúðarnír eru jafnan smáir, ójafnir, hnöttóttir, hrein- 

ir og nærri }»vi gagnlýstir á röndununí. Kyngrein 

þessi er fremur ófrjófsöm. Henni er sáð út í byrjun 

maím., og er fullþroska í októberm. Ilún er almennt 

yrkt í Danmörku. 

Enn er ein kyngrein, sem kölluð er: 

Hnöttótt - rauð jarðepli (S. tuberosum 

rotundum rubrum)ý en af því þessi jarðepli eru 
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lik hinum raiiðu jarðepluni í öllu nema því, að rólarhnúð- 

ar jþeirra eru hnöttóttari, þá eru þau víst af þeiiu koni- 

in. 5essi jarðepli verða einungis nokkru fyr fullþroska 

en hin. J>au eru yrkt hæði í hjeruðm-i Danaveldis og 

kertogadæmunum, og eru höfð fyrir fóður handa peningi. 

Allar þær kyugreiuir jarðepla, sem hjer eru 

taldar, mæla meira eöa miuna fram með sjer, 

allt eptir þeim tilgangi sem liafa verður við 

yrkingu fieirra. Til manneklis eru kastaniu- 

jarbeplin og allar hinar smáu9 löngu og fjulu 
jaröepla kjnjreinir beztar. Fyrir fóður handa 

pehingi eru einkum þær kyngreinir tekn- 

ar, sem frjófsamastar eru, helzt hin rauðu 

jarðepli. Hin stóru, hvítgulu jarðepli eru bezt 

til mjölgjörðar. 

Jarðepli spretta vel nærri því í hverskonar 

jarðvegi, sem vera skal; [)ó gefa þau mestan 

avöxt og verða bragðbezt í vel sandborinni moldu. 

I leirblönduðum jarðvegi bera þau minni ávöxt, 

en eigi verða þau þar þó bragðverri. I mjög 

mykjubornum jarðvegi, fenum og mýrum, kalk- 

og gibsborinni jörðu verða þau bragðverri. 

Yfir höfuð þurfa jarðepli fremur magran jarð- 

veg, og þess vegna er n'ýrótuð jörð, sem ekki 

hefur verið borið á, hentugust fyrir þau, eða 

sú jörð, sem árið fyrir hefur verið tödd og sá- 

in. Bezt er að taka sjer garðstæði handa jarð- 

eplum liaustið áðtir en þeiin skal sá, ogstynga 
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upp, og snúa grasinu á hverjum hnaus niður, 

svo það um vetrartímann nái að fúna. Hvitu 

jarbéplin mega ekki vera í mjög votsamri 

jörðu, og hin rauðu ekki í mjög þurri, en fyr- 

ir öll jarðepli þarf jarðvegurinn að vera stung- 

inn upp og losaður 10 til 12 þumlunga djúpt. 

Jarðeplum er ýmist sáð í beð í görðum, 

eða í stórar ekrur. l>egar þeiin er sáö í garða 

í beð, þá er hægast að pæla upp jarðveginn 

með páli eða reku. Eru þá jarðeplinlátin ofan 

í liolur, sein gjörðar eru í beinum röðum ept- 

ir snúru, þanuig, að þrjár holur mynda jafn- 

armaðan þríhyrning og skal 1 alin vera milli 

hverrar holu og 8 álnir milli raðanna. Fljót- 

legast er, að tveir sjeu við sáninguna, og ann- 

ar láti jarðeplin ofan í holurnar, en hinn búi 

þær til með reku, sem ekki gengur lengra 

niður, en holurnar skulu vera djúpar. Moldin 

úr fyrstu holunni er lögð til hliðar, en úr því 

kastarsá, sem holurnar gjörir, moldinni af rek- 

unni í næstu bolu á undan ofan á jarðeplið, 

sem í hana var lagt. Sje nú jarðeplakyngrein 

sú góð, sem höfð er til útsáðs, og jarðvegur- 

inn hæfilegur og vel undirbúinn, þá má hjer 

vænta 20, 30 eða 40 faldrar uppskeru. ^egar 

þar á móti sáð er í heilar ekrur, niega menn 

varla gjöra sjer von um meir en 16, 20 eða 

mest 30 falda uppskeru. Jarðvegurinn er þá 

undirbúinn með plógi og harfi eða einhverjum 
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öörum þar til gjörðum akuryrkjutólum. J>að 

liafa menn reynt, að í hverjum jarðvegi, sem 

vera skal, eru tvær plægingar og tvær harfanir 

nægar, til að fá liina beztu uppskeru, sein unnt ^ 

er í þeirn eða þeim jarðvegi. Jarðvegurinn er 

þá plægður um haustið, en harfaður snemma 

næsta vor, svo er hann látinn vera eina eða 

tvær vikur, og er síðan plægður aptur, og eru 

þá jarðeplin um leið lögð í þriðja hvert plóg- 

far. Jetta er g’jört eptir veðráttunni annað- 

hvort í lok aprílm. eða- í byrjun maím. Sje 

grasivaxin jörð tekin til þessa eða jörð, sem 

árið fyrir hefur tiödd verið, þá er áburðurinn 

ónýtur, og* ef til vill, skaðlegur. En standi 

svo á, að á verði að bera, þá skal áburðurinn ^ 

vera vel fúinn og ekki borinn á ekruna fyr en 

eptir harfanina, og þá skal plægja þegar á ept- 

ir. 5enar jarðeplagrasið kemur upp, skal harfa 

ekruna annað sinn, bæði þvert og endilangt, 

til þess að eyða ineð því illgresi, og losa 

járðveginn. 

Jafnvel þó að þessi aðferð sje bæði hin 

einfaldasta og rjettasta, og liinir beztuy akur- 

yrkjumenn ráði til hennar, og hiin hafi heppn- 

azt vel í Danmörku, þá þarf þó að gjöra viö 

hana ýinsar smábreytingar, eptir því sem lands- 

lag, jarðvegur, veðrátta og ýms akuryrkjutól 

heimta. u 

3>að er ýmist sáð lieilum jarðeplum, eða 
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stykkjuðum, öngum, rótaskotum eöa fræi. Al- 

gengast er tvennt hið fyrst nefnda; fræið er 

miður notað en skyldi* Lengi hefur verið eíi 

á hvort betra væri að sá heilum jarðepluni eða 

stykkjuðum, þannig, að hvert stykki hefðí eitt 

eða fleiri augu. Reynslan er með hinu fyrra, 

og tilraunir manna sýna, að betra mun, að sá 

heilum jarðeplum. Samt sem áður gengur liálfu 

eða meira en hálfu minna til útsæðis, þegar 

jarðeplin eru stykkjuð, en þess ber að gæta 

að stykkin verði ekki of smá, og augun sjeu 

ekki mjög ber. Jegar sá skal í heilar ekrur, 

er þetta nauðsynlegt, en ef sáð er í garöa í 

heð, |)á er vissara að sá jarðeplunum iieilum. 

En við báðar aðferðirnar er það aðgætandi, að 

jafnan skal velja hin stærstu jarðepli og beztu 

til útsæðis; þessa er, því rniður, opt og einatt 

ei gætt. Smæstu jarðepli liverrar kyngreinar 

eru jafnan ófullkomnust, og gefa því minnsta 

og lakasta uppskeru. 3>egar jarðeplin eru 

stykkjuð, þá er bezt að breiða stykkin út og 

viðra þau nokkra daga, áður en þeim er sáð. 

Við það keniur húð á þau, sem lilífir þeim við 

of skjótum fúa í moldinni. ^egar jarðeplin 

liafa skotið öngum, áður en þeim er sáð, þá 

má skera þá af, ogleggja rnarga af þeim í eina 

liolu. Með því sparast útsæði, því jarðelpinu 

sjálfu (angamóðurinni) má sá í aðra holu. Eins 

má og brjóta jarðepíaleggina burtu, þegar þeir 
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eru orðnir 5 efta 6 þumlunga háir, og setja {)á nift- 

ur annarstaðar, einn og einn sjeríholu. Jarð- 

eplið, sem leggurinn var brotinn af, er eins 

frjófsamt eptir og áður, og getur þetta opt. orð- * 

ið mikill hagur. Ei að síður eru þessar tvær 

síðast nefnílu aðferðir lítt notaðar. 5e»ar allt 

af er sáð jarðeplum somu kyngreinar ár eptir 

ár, {>á verður kyngreinin eptir 8 eða 10 ár bú- 

in að missa einkenni sín, og með ári hverju 

missir hún hæði í smekk og frjófsemi. Til að 

ráða bót á þessu eru Dauir vanir að íá ný 

jarðepli frá Englancli eða Hollandi, og yngja 

þeir þannig jarðeplakyngreinir sínar upp, þeg- 

ar þeim þykir þörf á því. En sjálfur getur mað- 

ur lika yngt jarðepli sín upp, og enda bættþau, * 

með því að sá fræi, og ætti enginn bóndi að 

slá slöku við það uokkurt ár. Til þessa eru 

lesin saman herin af beztu jarðeplunum, þegar 

þau eru fullþroska, og lögð á hæfilega hlyjan 

stað, til þess þau þroskist sem mest. Jau fara 

þá að ólga, og undir eins og vökvi þeirra fær 

vínkynjað bragð, þá eru þau kreyst sundur með 

höndunum, fræið þvegiö í vatni, þurkað undir 

beru lopti, og geymt síðan til útsæðis. í>eg- 

ar nú sá skal fræinu í byrjun inaím., þá er það 

blandað með sandi, og sáð í 3 þuml. djúpar 

rákir í vel undiibúinni jörðu; eins fótar hil 

skal vera milli rákanna. 5eSar jurtin er orð- 

in nokkurra þumlunga há, er henni sáð út, 

/ 
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eöa sett niöur nieö hæfilega lönguní millibil- 

um, eöa þá, ef nóg er til af ittsæði, er óþörfu 

jurtunum fleygt burt, svo ekki veröi of þjett 

í beöinu. En of þjett eríbeöinu, ef ekki er 9 

eða 10 þumlunga rúm autt á alla vegu kring- 

um bverja jurt. Aö ööru leyti er meö þær far- 

iö eins og önnur járðepli, og illgresi má ekki 

þolast í kringum þær. Á jþriöja ári bera þær 

góöan ávöxt, og 8 eöa 10 árum síðar balda þær 

sjer óskemdum, þegar þeim er jafnan sáð í 

góöa jörö, og stærstu og beztu rótarlinúðarnir 

eru ætíö teknir til utsæöis. 

Jegar jaröeplaleggurinn er oröinn 6 þuml. 

bár, skal hreykja þeim. I beöinu er þetta gjört 

meö breykijárni, og er moldinni sem bezt hreykt 

upp meö leggnum, og illgresiö um leiö numiö 

burt. Á stórum ökrum er þaÖ gjört með 

lireykiplógi, sem ekið er þvert og endilangt 

milli allra raða, svo aö moldin rótast upp báðu- 

megin aö leggnum. Hreykja skal jarðeplum að 

minnsta kosti tvisvar, og optar, ef þörf er á. 

3>egar jarðeplaleggurinn fer að gulna og 

föJna, þá eru jaröeplin fullþroska, og skal þá 

taka þau upp þegar, því upp frá því vaxa þau 

ekki meira. I beöum er þetta gjört meö reku 

eöa spaöa, en á ekrum með plógi. 5egar bú- 

iö er aö taka jarðéplin upp, þá eru hin sködd- 

uðu látin sjer, og hin síðan aögreind; hin 
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stæi’stu og beztu eru tekin frá, og geymd til 

útsáfts næsta ár. 

5aö liggur nú næst fyrir búmanninn, 

aú bera urabyggju fyrir, að geyma jarðeplin 

óskemnid um veturinn; ef þau frjósa verða f>au 

hvorki liöfS til manneldis nje handa pen- 

ingi. Til að fyrirbyggja^ að jarðepli frjósi, er 
vanalegast að geyma þau niðri í þurum ograka- 

lausum kjallara, eða grafa þau 4 eða 5 feta 

djúpt í sand niður, og þekja þau meö þuru 

heyi eða laufi. En þessu verður ekki ætíð nje 

alstaðar komið við. jþað hefur því verið stung- 

jð upp á tveimur öðrum aðferðum til að geyma 

jarðepli, og hafa báðar vel heppnazt. Önnur 

aðferðin er, að láta jarðeplin í körfur, og drepa t 

þeim síðan nokkur augnablik ofan í sjóðandi 

vatn; breiða síðan jarðeplin á þann stað, sem 

súgur er, svo þau geti fljótt þornað, og geyma 

þau síðan í svölu lopti, og liræra þar iðuglega 

í þeim með reku eða trjespaða. Hin aðferðin 

er enn óbrotnari, jarðeplin eru þá látin á vel 

þuran stað^ þar sem sól skín mjög á þau, og 

súgur er nógur. En við það missa þau í frjófg- 

unarafli sinu, og verða hrukkótt utan. Jannig 

geymast þau allan veturinn, án þess að skemm- 

ast, eða verða bragðverri. 

jþað er enginn efi á, að af öllum kunnug- 

um matjurtum eru jarðeplin lang notamest í bún- 
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aði Thanna; J)ví auk þess, nð |)nu eru svo al 

geng, eins og allir vita, þá er ogálitið, áð nyt- 

semi fíeirra sje 6 eða 10 sinnum meiri en af 

nokkurri korntegunð, sem menn f)ekkja. Jað 

sem einkum veitir jarðeplunum fýrirrúm fyrir 

öllum korntegundum er það, livað þau eru á 

vaxtarsöm, livað þau þrífast vel, hvað þau eru 

frjófsöm. 5au misheppnast mjög sjaldan, og 

hafa enn það ágæti, að þeim er svo óhættfyr- 

ir skemmdum af veðráttu eða loptslagi, og pöidd- 

ur og ormar leggjast varla nokkurn tínia á þau. 

I staðinn fyrir, að þau gjöri. jarðveginn magr- 

ari, eins og korntegundirnar og aðrar jurtir 

með smáum rótum gjöra, þá er það víst, að þau 

k bæta hann; þess vegna má sá jarðeplum 12, 

15 eða fleiri ár í röð í sama reit, án þess að 

frjófsemi hans minnki við það, en með korn- 

teguridir fer íjærri, að svo megi að fara. Enn hafa 

og jarðepli það framyfir aðrarmatjurtir,áðnytsemi 

þeirra er svo margskonar og mikil í búi manns, 

bæði til manneldis og fyrir fóður lianda peningi. 

Efni jarðeplanna, er vatn, mjöl og eins- 

konar slefja (þyltkur v'ökvi, seigur, sem er nœrri 

pví áúppleysanlegur, glutton). I einu pundi af 

jarðeplum eru 24 eða 25 lóð af vatni, 7 eða 8 lóð 

af mjöli og 1 eða 2 grön af sleQu. Afþessu má 

sjá hvað til þess kemur, að jarðepla mjöl er4 eða 5 

sinnum drýgra, og hefiir í sjer 4 eða 5sinnum meira 

næringarefni en jafn mikiðafheilum jarðeplum. 
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Til manneldis eru jarðeplin höfÍYannaöhvort ' 

heil ef>a möluö. Stundíim er jarðeplarnjöli blandað 

saman við annað mjöl og baft í brauð. Stund- 

um er líka soðið af þeim brennivín. 

jarðepli eru soðin heil* |)á ætti 

jaínan að sjóða j)au í vatnsgufu; j)ví {>au missa 

mikið í bragðgæðum við |)að_, að vera soðin í 

vatni. Til þessa [)arf engin sjerstök áböld. ^að 

|)arf ekki annað, en láfa jarðeplin í sígil, og 

setja bann svo ofan í pottinn, en þó ekki of- 

an í vatnið í pottinum. Síðan er potturinn 

byrgður vandlega, og soðna j)á jarðeplin fljótt 

í gufunni, sem leggur upp af vatninu. Bæta 

má nokkuð bragð jarðepla, sem í vatni eru 

soðin, nieð j)ví5 að bella vatninu undir eins af 

þeirn, og strá yfir þau bnefafylli af salti, og 

setja j)au svo á eptir dálitla stund yfir eldinn; 

f>vi, að jarðepli verði bragðbetri við það, að 

missa nokkuð af vatni sínu, sjest beztaf því, 

hvað steikt jarðepli eru bragðbetri en soðin. 

Hægasta aðferðin til að bóa til jarðepla- 

mjöl eða jarðeplagrjón, er fæssi: jarðeplin 

eru soðin í vatnsgúfu. Má j)á, er mikið 

skal sjóða, hafa tágakörfur í staðinn fyrir síg- 

ilinn, sem vjer nefndum bjer að ofan. Stærð 

körfunnar fer eptir stærð pottsins, sem bafa 

skal. I pottinum er látið vera svo sem 2 

eða 3 fmmlunga djúpt vatn. 5ar er karfan sett 

yfir, og má vatnið ekki ná botni hennar; bún 
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I 

er fyllt með jarðepli. Potturinn er nú þakinn 

sem bezt með dúkum og klæðum, svo engin 

gufa komist upp um hann. Vatnið er nú látið 

bullsjóða í pottinum, og eptir 30 mínútur eru 

jafnvel bin stærstu jarðepli fullsoðin. 3?á er 

lokið tekið af pottinum, og karfan upp, en 

önnur karfa látin íbennar stað, ogsvobúiðum 

sem áður. 5essu er haldið áfram svo lengi 

sem þörf er. Hininan er nú tekin af hinurrt 

soðnu jarðeplum. Síðan eru þau marin með 

sivölum trjevalta, löguðum eins og trafakefli 

(jarðeplavalti). Deigið er nú lagt í 2 eða 3 

þumlunga þykkt lag á lausriðna tágavoð, semað 

ntanverðu eru brúnir umhverfis, svo deigið renni 

ekki út af. 5enar u°£u margar tágavoðir eru 

komnar með deigi á, éru þær látnar inn í bak- 

araofn, sem þá má ekki vera lieitari, en bann 

er vanur að vera, þegar brauðin eru tekin út 

úr ofninum. Vel má blaða tágavoðum þessuni 

hverri ofan á aðra^ en 3 þumlunga bil verður 

þó að minnsta kosti að vera á milli þeirra. 

Ofninnm er nú þegar lokað, svo deigið þorni 

þess fyr, en súghol verður að vera á honum, 

til þess að gufan geti rokið út. Sje ekki 

súghol á ofninum, þá má láta hurðina vera 

svo mikið opna, áð gufuná geti lagt út. Jví 

fljótar sem deigið þornar, án þess þó að stikna 

eða brenna, þess hvítara verður mjölið. 5oriu 

deigið seint, þá verður það bragðverra, deigið 
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dökkara og mjölið gratt. Unclir eins og hætt- 

ir að rjúka úr deiginu, og það brakar á milli 

fingranna, f)á eru tágavoðirnar teknar út úr ofn- 

inum, jarðeplin látin kólna, og síðan troðið 

niður í tunnur eða sekki. íþegar maður hefur 

nóg af þessum þurkuðu íjarðeplum, J)á má 

mala þau, hvort heldur vill í grjón á þar til 

gjörðri kvern, eða í mjöl á almennri kvern. 

Jaröeplamjölið heldur jarðeplabragðinu; það 

verður haft í brauð og hvað annað, sem mjöl 

annars er haft í. Jað fer miklu minna fyrir 

því eu heilum jarðeplum, og er því miklu betra 

að geyma það, og flytja en heil jarðepli. Jað 

heldur sjer vel, og geymist óskemmt ár út 

og ár inn, einungis ef það er ekki látið vera í 

raka. Ormar leggjast ekki á það, og eigi kemur 

í það ólga. Jegar jarðepli eru höfð í brauð, 

er vant að taka þau heil, eptir að búið er að 

sjóða þau i vatnsgufunni, hýða þau, merja og 

hnoða svo saman við rúgmjöl, sem sje helm- 

ingi rneira að vigt. Ágæti slíkra brauða er 

mest í því fólgið, að þau eru miklu fegurri útlits, 

smekkbetri, og — það sem mest er vert — að 

þaugeymast 5 eða 6 sinnum betur en brauðúr 

tómu rúgmjöli. 

Jarðepli eru nú og með góðum árangri 

höfð til brennivínsgjörðar. 3>að er tekin 1 

tunna af malti, og látin í lötunnur af jarðeplum, 

soðnum í vatnsgufu og mörðum, síðan er hellt 



á vatni á vanalegan hátt, og hleypt ólgu í allt 

saman með tilbúinni ólgulyf, svo er brennivín- 

ib brennt án meiri undirbúnirigs. Úr einni 

tunuu af beztu jarðeplurn fást 20 pottar af sex 

mælistiga brennivíni, og tekur (>að brennivrn 

hinu bezta kornbrennivíni af hveiti fram, bæði 

að smekk og tærleika. 

Jarðepli má enn fremur hafa fyrir fóður 

handa peningi. Oll tamin dýr jeta jarðepli 

og þrífast vel afþeim, einkum, ef þeim er ekki 

gefið of mikið af þeim, eða þá annað fóður 

stundum. Til þessa má hafa hvort sem vill 

hrá eða soðin jarðepli, en vel þurfa þau að 

vera hrein. Sjeú þau hrá, þá verður að merja 

þau sundur eða brytja. 5að þykir víst, að soð- 

in jarðepli, helzt þau, sem í gufu eru soðin, 

sjeu betur nærandi en þau hráu, og það vinni 

sig því upp að sjóða þau. Svín eru sólgin í 

jarðepli og fitna ákaflega af þeim, helzt ef 

jarðeplin eru blönduð korni, undir það þeim er 

lileypt úr stíu. Kýr mjólka vel af jarðeplum, 

en ekki mega þær fá of mikið af þeim, því 

það hefur stundum ollað kúm sýki. Nóg er að 

gefa nauti 5 skeppur jarðepla á dag og kú 3, 

þegar þeim er líka gefið nokkuð með af heyi. 

16 pund af jarðeplum er nóg á dag fyrir tvo 

hesta, og sparast við það helmingur fóðurs. 

Handa sauðkind er 1 pund af heyi og 3pund 
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af jarðeplum nóg á dag. Jarðepli má og hafa 

handa alifuglum. 

Á Englandi eru jarðepli mjög notuð fyrir 

fóður, og er það siður hinna beztu búmanna 

jþar, að blanda þau jafnan með einhverju ööru 

fóðri. Handa nautum hafa þeir saman við þau 

brauðmjöi eða olíukökur o. íl., og er þá 3mán. 

tími nægur til að feita nautið. Handa kúm og 

áburðarhestum eru jarðeplin blönduð meðskorn- 

um hálmi, handa reiöhestum með sáð; svínum 

einum eru þau geíin tóm. 

Nú er að segja hvaða nöfnkyngreinir þær, 

sem hjer eru taldar, hafa í hjeruðum Dana- 

veldis. 

1. Stóru, löngu, gulu jarðeplin kalla Jótar 

stórs löng jaröepli. 

2. Ensku jaröeplin eru á Fjóni og víðast 

hvar, þar sem þau eru yrkt, kölluð ýmist 

ensk eða gul jarðepli. 

3. livítu jarðeplin gulu eru á Sjálandiog 

Amager alstaðar kölluð hvít, eða mjölug (mel- 

ede) jarðepli. 
4. Svínamagar halda nafni sínu, þar sem 

sú kyngrein annars er yrkt. 

5. írsku jarðeplin eru kölluð löng, hvít 

jarðeþli. 

6. Stóru, hvítu, rauðdílóttu jarðeplin eru 
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í hertogadæmunum ýmist kölluð rauð/lekkótt 

eða Howards jarðepli. 
7. Kastaníujarðeplin hafa haldið náfninu 

óbreyttu; þó eru þau sumstaðat kölluð/íw borð- 

jarðepli, sumar - og sykurjarðepli. 

8. og 9. Löngu rauðu, og lmöttóttu rauðu 

jarðeplin eru alstaðar kölluð rauð jarðepli. 

Fáeinar varúðarreglur möti jarðeplasýki. 

Jafnvel þó hjer sje gjört ráð fyrir þrítug- 

földum ávexti jarðepla á ekruni, er það þó í 

rauninni sjaldgæft á seinni tímum vegna jarð- 

eplasýki þeirrarj: sem farin er að ganga. 5að 

má ætla að 1 tunnuland, sem er 14000 □ álnir 

gefi af sjer 80 eða í mesta lagi 120 tunnur 

jarðepla, og sje jörðin, ekki góð, gefur það opt 

ekki meira af sjer en 60 eða 70 tunnur með 5 

tunna útsæði. 

5að er sannreynt, að það má hvorki viðra 

nje sólbaka jarðepli þau, sem hafa skal tilút- 

sæðis, af því þeim verður við það hættara við 

sýkinni, heldur geyma þau á þurum stað í 

dimmu. Ekki má heldur lduta þau sundur, 

og þurka síðan, nje drepa þeim niður í sjóð- 

andi vatn, nje hafa þau þar á veturna, sem 
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sól og siigur kemst að þeim, svo lengi sem á 
jarðeplasýkinni ber. 

Reynslán hefur sýnt, að kastaníujarðeplun- 
um er hættast við sýkinni, og, að til að kom- 
ast í veg fyrir hana, má ekki hafa nema tæp- 
lega hálfrar álnar bil milli holanna, þegar sáð 
er, því það ver sýkinni nokkuö. Joim er því 

* sáð svo þjett, sem má, til þess rúm sje til 
hreykingar. Ef jarðvegurinn er góður, þá þarf 
ekki nema eina plægingu og tvær harfanir. 

Meðan að jarðeplasýkin gengur, er ekki 
ráðandi til að brjóta jurtarlegginn af rótinni, 
og setja hann niður annarstaðar. 3>ar að auki 
verða og færri rótarhnúðar undir þeirri jurt, 
sem leggurinn var brotinn af. Jar sem hjer 
áð framan er sagt, að yrkja megi jarðepli 12, 
15 eða fleiri ár í röð á sama reit, þá er að- 
gætandi, að það verður því að eins, að á reit- 
inn sje borið á ári hverju. Góðir jarðyrkju- 
menn halda þó meira upp á, að sá sínu livort 
ár í sama reit. 

Mjólkin verður mjög þunn úr kúm þeim, 
sem eru fóðraðar á jarðeplum; hestar verða 
feitir og fagrir aí jarðeplafóöri, en þróttlausir. 

1 
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% blf. 5. 1. a. n.: jaröeplaí les: jaröepla í 

13. bls. 10. I. a. o.: óskenidum les: óskenundum 

15. bls. I. 1. a. o.: al les: al- 

5. bls. 0. 1, a. o.: á Ies: á- 
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